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ABW ─ ogólna charakterystyka

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest służbą właściwą w sprawach ochrony bezpie-
czeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. 

Status, obowiązki i uprawnienia ABW określa Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu1.

UPROSZCZONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Działania

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizuje działania analityczno-informacyjne, opera-
cyjno-rozpoznawcze i procesowe, a także uczestniczy w procedurach opiniodaw-
czych oraz prowadzi czynności w ramach systemu ochrony informacji niejawnych.

Działania analityczno-informacyjne 

ABW pozyskuje oraz przetwarza informacje istotne dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego 
państwa i jego porządku konstytucyjnego, a następnie – zgodnie z art. 18 Ustawy o ABW – przeka-
zuje je Prezydentowi RP, premierowi, a także poszczególnym ministrom-członkom Rady Ministrów. 

Opracowania analityczno-informacyjne ABW powstają w oparciu o wiedzę uzyskaną z rozpozna-
nia operacyjnego, ustaleń o charakterze dochodzeniowo-śledczym, a także z danych pochodzących 
ze źródeł ogólnodostępnych. Ich celem jest wspieranie procesu decyzyjnego, dokonywanie ocen  
ryzyka oraz zapobieganie negatywnym skutkom zjawisk i wydarzeń. Agencja, mając świadomość 
znaczenia funkcji analityczno-informacyjnej i jej wpływu na bezpieczeństwo RP, coraz większy na-
cisk kładzie na opracowywanie analiz strategicznych oraz informacji wyprzedzających.

Najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa zagadnienia, które w 2014 r. były roz-
poznawane w ramach ustawowej aktywności Agencji, zostały omówione w raportach i informacjach 
skierowanych do właściwych kompetencyjnie odbiorców. W minionym roku ABW sporządziła ponad 
320 takich opracowań, w tym raportów, analiz, monografii i materiałów informacyjnych. Dotyczyły 
one m.in. zagrożeń: 

1  W dalszej części tekstu nazywana „Ustawą o ABW”.
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• związanych z konfliktem rosyjsko-ukraiń-
skim,

• godzących w podstawy ekonomiczne 
kraju, bezpieczeństwo energetyczne oraz 
związanych z przestępczością zorganizo-
waną, a także korupcją wśród osób spra-
wujących funkcje publiczne,

• ze strony obcych służb specjalnych,  
w tym w stosunku do strategicznych sek-
torów gospodarki,

• ze strony organizacji terrorystycznych 
oraz środowisk i grup o charakterze eks-
tremistycznym,

• związanych z cyberprzestępczością.

Działania operacyjno-rozpoznawcze 

Wykonywanie przez ABW czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych jest ściśle związane z re-
alizacją ustawowych zadań. Są to przewidziane 
prawem działania umożliwiające pozyskiwanie  
w sposób niejawny danych o osobach, miejscach 
lub zdarzeniach. 

W sytuacji, w której inne czynności opera-
cyjno-rozpoznawcze okazują się nieskuteczne 
oraz w przypadkach szczególnie groźnych 
przestępstw, Agencja może skorzystać z ta-
kich środków specjalnych jak: kontrola ope-
racyjna (kontrola korespondencji, podsłuch),  
niejawne nabycie lub przejęcie przedmiotów  
pochodzących z przestępstwa (tzw. zakup kon-
trolowany), niejawne nadzorowanie wytwarza-
nia przedmiotów przestępstwa, ich przemiesz-
czania i przechowywania oraz obrotu nimi (tzw. 
przesyłka niejawnie kontrolowana).

Uzyskiwane drogą operacyjno-rozpo-
znawczą informacje są analizowane i prze-
twarzane w celu przekazania uprawnionym  
odbiorcom lub wykorzystywane zgodnie  
z przepisami Kodeksu postępowania karnego 
i Kodeksu karnego do rozpoznawania i wykry-
wania przestępstw oraz ścigania ich sprawców 
w ramach postępowań karnych.

ABW2 może korzystać z pomocy obywate-
li, których dane, poza określonymi w ustawie 
przypadkami, nie mogą zostać ujawnione. 

Działania procesowe 

ABW, mając uprawnienia procesowe, zaj-
muje się wykrywaniem najpoważniejszych 
przestępstw godzących w bezpieczeństwo 
państwa i jego porządek konstytucyjny oraz 
ściganiem ich sprawców. W tym zakresie  
funkcjonariusze Agencji mogą stosować czyn-
ności o charakterze procesowym analogicz-
ne do podejmowanych przez Policję, do  
których zalicza się: zatrzymywanie, przeszu-
kiwanie i legitymowanie osób, stosowanie  
środków przymusu bezpośredniego i kontro-
li osobistej oraz przeszukiwanie pomieszczeń.

W 2014 r. ABW prowadziła łącznie 336 po-
stępowań przygotowawczych, spośród któ-
rych 150 zostało zakończonych. 

Zabezpieczono mienie o łącznej wartości 
114,4 mln zł. 

2  M.in.: ustalenie użytkownika IP, ustalenie użytkownika poczty elek-
tronicznej, ustalenie użytkownika komunikatora, anulowanie lub przy-
spieszenie zlecenia.

W 2014 r. Szef ABW skierował 731 wniosków/
zarządzeń o kontrolę operacyjną.

W jednym przypadku Prokurator Generalny 
odmówił wyrażenia zgody na wystąpienie do Sądu 
Okręgowego w Warszawie w stosunku do wniosku 
skierowanego w trybie art. 27 ust. 1 Ustawy o ABW.

W trybie niecierpiącym zwłoki art. 27 ust. 3 
cyt. ustawy ─ wydano 77 zarządzeń. Wszystkie 
uzyskały zgodę Prokuratora Generalnego  
i Sądu. W związku z powyższym Szef ABW nie 
wydawał zarządzeń o zniszczeniu materiałów. 

W 2014 r. ABW wykonała łącznie następującą liczbę 
ustaleń w sieciach operatorów telekomunikacyjnych 
oraz przedsiębiorców świadczących usługi drogą 
elektroniczną:

• ustalenia abonenckie ─ 73 354
• ustalenia bilingowe ─ 72 868
• lokalizacja telefonu komórkowego ─ 16 130
• pozostałe sprawdzenia2 ─ 14 057

Ogółem ─ 176 409
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Działania w ramach systemu ochrony  
informacji niejawnych 

ABW realizuje zadania określone w Usta-
wie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie infor-
macji niejawnych. Działania podejmowane 
przez ABW mają głównie charakter prewen-
cyjny, oparty na minimalizowaniu zagrożeń  
w obszarze ochrony informacji niejawnych 
oraz ustaleniowo-wyjaśniający. Ich celem 
jest zapobieganie przypadkom ujawniania 
informacji niejawnych podmiotom do tego 
nieuprawnionym, a gdy do tego dojdzie – 
ustalenie osób za to odpowiedzialnych. 

Działania ABW w zakresie nadzoru nad 
systemem ochrony informacji niejawnych, 
zgodnie z właściwością Agencji, są realizo-
wane w obszarach bezpieczeństwa: 

• osobowego – rozumianego jako 
procedury sprawdzeniowe służące  
weryfikacji wiarygodności osób ubie-
gających się o uzyskanie dostępu do  
informacji niejawnych i uniemoż-
liwieniu takiego dostępu osobom  
niedającym rękojmi zachowania ta-
jemnicy oraz szkolenia osób przed 
udzieleniem im dostępu do informacji 
klauzulowanych; 

• przemysłowego – ujmowanego jako 
procedury sprawdzeniowe wobec firm 
ubiegających się o wydanie świadec-
twa bezpieczeństwa przemysłowego;

• fizycznego – w tym określanie stan-
dardów i zapewnianie fizycznych wa-
runków do ochrony informacji niejaw-
nych oraz kontrola ich przestrzegania;

• teleinformatycznego – polegającego 

na certyfikacji urządzeń i akredytacji 
systemów teleinformatycznych.

Ponadto Szef ABW pełni funkcję krajo-
wej władzy bezpieczeństwa w stosunkach  
międzynarodowych3, tzn. odpowiada za 
wdrażanie uzgodnionych zasad i środków 
ochrony informacji niejawnych. W sferze woj-
skowej funkcję w tym zakresie Szef ABW re-
alizuje za pośrednictwem Szefa SKW. W ra-
mach współpracy międzynarodowej Polska 
zapewnia jednolity stopień bezpieczeństwa 
informacji niejawnych, które są wymieniane  
z zagranicznymi partnerami. Wymóg ten 
gwarantują umowy dwustronne oraz regula-
cje organizacji międzynarodowych, których 
RP jest członkiem. 

Bezpieczeństwo osobowe 

ABW prowadzi poszerzone postępowania 
sprawdzające oraz uczestniczy w zwykłych 
postępowaniach sprawdzających realizowa-
nych przez pełnomocników do spraw ochro-
ny informacji niejawnych. Celem każdego  
z wyżej wymienionych postępowań jest usta-
lenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie 
bądź zatrudniona na stanowisku związanym  
z dostępem do informacji niejawnych daje rękoj-
mię zachowania tajemnicy. Procedury te są cy-
klicznie powtarzane i pozwalają na sprawdza-
nie osób pod kątem zagrożeń, jakie mogą wy-
niknąć z ich działań dla prawidłowej ochrony in-
formacji niejawnych (a poprzez to także dla bez-
pieczeństwa RP). Osoba jest sprawdzana m.in.
pod kątem tego, czy nie ma powiązań z obcymi 
służbami specjalnymi, organizacjami przestęp-
czymi, czy w toku postępowania sprawdzaja-
cego nie podawała nieprawdziwych informacji.  
W trakcie poszerzonego postępowania wery-
fikuje się ponadto: jej poziom życia (rozbież-
ność pomiędzy dochodami a wydatkami), stan 
zdrowia psychicznego, w tym skłonność do 
uzależnień. W przypadku wystąpienia nie da-
jących się usunąć wątpliwości, w wyżej wymie-
nionym  zakresie, osobie odmawia się wydania 
poświadczenia bezpieczeństwa. Realizowane 

3 O Krajowej Władzy Bezpieczeństwa także na s. 11.

2014

2013

2012

2011 87 mln zł

168,7 mln zł

104,6 mln zł

114,4 mln zł

Wartość zabezpieczonego mienia  
w latach 2011 - 2014.
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postępowanie sprawdzające jest jedyną proce-
durą w państwie, która pozwala na cykliczne 
weryfikowanie osoby z punktu widzenia zagro-
żeń interesów bezpieczeństwa RP. 

Postępowania sprawdzające kończą się 
wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa 
albo decyzją odmowną. W określonym przy-
padku mogą też być umarzane.

W 2014 r. podjęto 27 decyzji o odmowie 
wydania poświadczenia.

Jeżeli wobec osoby posiadającej ważne po-
świadczenie bezpieczeństwa zostaną ujawnio-
ne nowe fakty wskazujące na to, że może ona 
nie dawać rękojmi zachowania tajemnicy, ABW 
albo pełnomocnik ochrony – w zależności od 
tego, do jakiej klauzuli tajności osoba ta ma do-
stęp na podstawie posiadanego poświadcze-
nia oraz jakie zajmuje stanowisko – wszczyna 
kontrolne postępowanie sprawdzające. 

Wśród okoliczności mających wpływ na taką 
decyzję mogą być: 

• podatność na wywieranie presji,
• niewłaściwe postępowanie z informacja-

mi niejawnymi,
• choroby lub zabużenia psychiczne,
• zagrożenie ze strony obcych służb spe-

cjalnych w postaci prób werbunku lub na-
wiązania kontaktu,

• podawanie nieprawdziwych informacji,
• skazanie prawomocnym wyrokiem za prze-

stępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia 
publicznego.

W 2014 roku wydano 17 decyzji o cofnięciu 
poświadczenia.

Bezpieczeństwo przemysłowe 

Postępowanie bezpieczeństwa prze-
mysłowego jest prowadzone na wniosek  
przedsiębiorcy. Obejmuje ono sprawdzenie 
przedsiębiorcy, kierownika oraz osób mają-
cych dostęp do informacji niejawnych. Celem 
przeprowadzenia postępowania sprawdzają-
cego jest ustalenie czy przedsiębiorca posia-
da zdolność do ochrony informacji niejawnych,  
w tym sprawdzenie m.in.: struktury kapi-
tału oraz powiązań kapitałowych, źródła  
pochodzenia środków finansowych, struktu-
ry organizacyjnej, systemu ochrony informa-
cji niejawnych, wszystkich osób wchodzących  
w skład organów zarządzających i kontrolnych 
przedsiębiorcy. Sprawdzeń danych zawartych  
w kwestionariuszu oraz innych informacji uzy-
skanych w trakcie postępowania dokonuje się  
w rejestrach, ewidencjach, kartotekach, a tak-
że w bazach niedostępnych powszechnie. 

 W 2014 r. nie wydano żadnej decyzji o od-
mowie wydania świadectwa, a w dwóch przy-
padkach wydano decyzje o cofnięciu świadec-
twa.

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. w toku 
pozostawało 206 postępowań bezpieczeństwa 
przemysłowego. 

Certyfikacja urządzeń i akredytacja systemów 
teleinformatycznych

W ramach realizacji zadań wynikających  
z rozdziału 8 Ustawy o ochronie informacji 
niejawnych Agencja Bezpieczeństwa We-
wnętrznego udziela akredytacji bezpieczeń-
stwa teleinformatycznego dla systemów  
teleinformatycznych przeznaczonych do prze-
twarzania informacji niejawnych o klauzuli „po-

2014

2013

2012

2011 116

223

243

149

Wydane świadectwa w latach 2011 - 2014.

2014

2013

2012

2011 11 279

11 677

8 663

9 798

Wydane poświadczenia w latach 2011 - 2014.
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ufne” lub wyższej. Potwierdzeniem udzielenia 
przez ABW akredytacji jest świadectwo akre-
dytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego. 

W 2014 r. ABW wystawiła 702 świadectwa 
akredytacji systemów TI. Ponadto Agencja wy-
dała 581 certyfikatów ochrony elektromagne-
tycznej, 6 certyfikatów ochrony kryptograficz-
nej oraz 1 443 certyfikaty zgodności.   

Kontrola ochrony informacji niejawnych

Agencja realizuje kontrole ochrony infor-
macji niejawnych i przestrzegania przepisów 
obowiązujących w tym zakresie, z uwzględ-
nieniem prawidłowości postępowań spraw-
dzających prowadzonych przez pełnomoc-
ników ochrony. Kontrole przeprowadzane są 
na podstawie rocznego planu kontroli. Ponad-
to, w przypadku uzyskania informacji wskazu-
jących na występowanie istotnych zagrożeń 
systemu zabezpieczenia informacji niejaw-
nych lub nieprawidłowości dotyczących postę-
powań sprawdzających, Szef ABW może za-
rządzić kontrolę doraźną w danej jednostce. 
W 2014 r. pion ochrony informacji niejawnych 
ABW wszczął 47 kontroli, w tym 44 planowe 
oraz 3 zarządzone w trybie doraźnym. Z kon-
troli zakończonych w ubiegłym roku sporzą-
dzono i przekazano kierownikom jednostek 
kontrolowanych 21 wystąpień pokontrolnych.
W pozostałych przypadkach sporządzana jest 
dokumentacja pokontrolna. 

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidło-
wości i uchybienia nie odbiegały znacząco 
od ujawnionych w latach poprzednich. Doty-
czyły one głównie: 

• organizacji systemu ochrony infor-
macji niejawnych, które polegały na: 

powoływaniu na stanowiska pełnomoc-
nika ochrony lub zastępcy  pełnomoc-
nika ochrony osób nie spełniających 
wymogów ustawowych oraz przepro-
wadzaniu przez pełnomocników ochro-
ny kontroli w zakresie ochrony infor-
macji niejawnych w jednostkach podle-
głych, w których zatrudnieni byli pełno-
mocnicy;

• bezpieczeństwa systemów telein-
formatycznych, w tym najwięcej nie-
prawidłowości wiązało się z brakiem  
specjalistycznego przeszkolenia osób 
realizujących obowiązki administrato-
rów i inspektorów bezpieczeństwa tele-
informatycznego oraz przetwarzaniem 
informacji niejawnych przy użyciu sys-
temów nieakredytowanych;

• obiegu materiałów niejawnych zwią-
zanych przede wszystkim z niewłaści-
wym ewidencjonowaniem materiałów 
niejawnych, prowadzącym do niezgod-
ności stanu ewidencyjnego z faktycz-
nym;

• środków bezpieczeństwa fizyczne-
go obejmującego niewłaściwą orga-
nizację stref ochronnych i stosowania 
do ochrony informacji niejawnych urzą-
dzeń nieposiadających stosownych 
certyfikatów.

W efekcie, stwierdzonych w toku przepro-
wadzanej kontroli nieprawidłowości, skiero-
wano do właściwej prokuratury  jedno zawia-
domienie o możliwości popełnienia czynów 
zabronionych w rozumieniu przepisów kk, 
na którego podstawie prokuratura wszczęła 
śledztwo. 

Udział w procedurach opiniodawczych 

W 2014 r. ABW uczestniczyła  
w 32 procedurach opiniodawczych.

Na wniosek właściwych organów admini-
stracji państwowej oraz indywidualnych pod-

2014

2013

2012

2011 32

47

50

47

Liczba przeprowadzonych przez ABW kontroli  
w latach 2011 - 2014.
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miotów gospodarczych ABW na podstawie 
odrębnych (od Ustawy o ABW) przepisów za-
opiniowała 793 106 wniosków.

W ramach procedur opiniodawczych przed 
przyznaniem wiz Schengen, na podstawie 
Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach i Wspólnotowego Kodeksu Wizo-
wego, Agencja zaopiniowała 680 507 wnio-
sków w sprawach konsultacji wizowych. 

Liczba wniosków w sprawie legalizacji pobytu 
cudzoziemców:

rok 2014 –  65 892

rok 2013 –  51 351

rok 2012 –  54 046

rok 2011 –  45 613

Liczba wniosków w sprawie koncesji na obrót 
bronią i amunicją:

rok 2014 – 231

rok 2013 – 216

rok 2012 – 231

rok 2011 – 201

Liczba wniosków o przyznanie Karty Polaka:

rok 2014 – 24 658

rok 2013 – 23 889

rok 2012 – 23 342

rok 2011 – 21 613

Liczba opiniowanych wniosków wizowych:

rok 2014 – 680 507

rok 2013 – 637 627

rok 2012 – 617 923

rok 2011 – 578 268

Współpraca międzynarodowa 
Agencja Bez-

pieczeństwa We-
wnętrznego współ-
pracuje na płasz-
czyźnie dwustron-
nej oraz wielo-
stronnej ze służ-

bami wywiadowczymi i odpowiednimi organa-
mi innych państw. Kontakty z partnerami za-
granicznymi przede wszystkim pozwalają na 
wspólną analizę zagrożeń, wymianę informa-
cji i doświadczeń. Duża część współpracy po-
święcona jest ochronie informacji niejawnych 
i zapewnieniu bezpieczeństwa ich obiegowi w 
relacjach międzynarodowych.

Utrzymywanie relacji ze służbami partnerski-
mi ma ogromne znaczenie w kontekście walki  
z zagrożeniami o zasięgu międzynarodowym 
takimi, jak terroryzm, przestępczość zorgani-
zowana czy proliferacja broni masowego raże-
nia.

Ważnym zadaniem ABW, które wymaga 
współpracy międzynarodowej, jest zabezpie-
czenie i ochrona sieci informatycznych instytu-
cji państwowych przed cyberatakami. Rosnące 
znacznie cyberterroryzmu w działaniach wywia-
dowczych sprawia, że umiejętna ochrona przed 
tym zagrożeniem odgrywa coraz większą rolę  
w polityce bezpieczeństwa wielu państw. Je-
sienią 2014 r. Agencja Bezpieczeństwa We-
wnętrznego uczestniczyła w posiedzeniu Za-
rządu Kierowniczego ds. Cyberobrony NATO 
(ang. Cyber Defence Management Board), 
które odbyło się w Kwaterze Głównej NATO. 
Przedmiotowe spotkanie, skupiające wysokich 
rangą narodowych przedstawicieli ds. bezpie-
czeństwa w cyberprzestrzeni, dotyczyło polity-
ki NATO w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz 
wdrażania postanowień szczytu NATO w Walii 
odnośnie przedsięwzięć poświęconych tej pro-
blematyce.

W 2014 r. Agencja współpracowała z dzie-
więćdziesięcioma służbami z ponad pięćdzie-
sięciu krajów. Rodzaj i forma kontaktów zależą 
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od stopnia zaawansowania współpracy oraz 
bieżących potrzeb. 

W ubiegłym roku ważnym wątkiem wspólnych 
inicjatyw były zagadnienia związane z konfliktem 
rosyjsko-ukraińskim. ABW prowadziła konsulta-
cje i dzieliła się opiniami z partnerami zagranicz-
nymi. Starano się również opracować możliwe 
scenariusze dalszego rozwoju wypadków za na-
szą wschodnią granicą.

Kontakty multilateralne

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go przynależy do licznych forów międzynaro-
dowych umożliwiających współpracę z przed-
stawicielami zagranicznych służb wywiadow-
czych i organów odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo. Są to m.in.:

• Klub Berneński (CdB) – forum wymia-
ny doświadczeń służb wewnętrznych 
państw członkowskich UE oraz Szwaj-
carii i Norwegii,

• Konferencja Europy Środkowej (MEC) 
– założona z inicjatywy holenderskiej  
w celu wspierania procesów demokraty-
zacji państw byłego bloku wschodniego,

• Grupa ds. Zwalczania Terroryzmu (CTG) 
– jedna z największych organizacji mię-
dzynarodowych zajmujących się zagad-
nieniem terroryzmu muzułmańskiego  
i ekstremizmu, która została wydzielona 
z Klubu Berneńskiego,

• Grupa ds. Przeciwdziałania Terroryzmo-
wi (WPT) – gremium zajmujące się prze-
ciwdziałaniem terroryzmowi w zakresie 
bezpieczeństwa wewnętrznego UE,

• NATO (biura i agendy),
• Europol.

Współpraca międzynarodowa w zakresie 
ochrony informacji niejawnych

Szef ABW pełni funkcję krajowej władzy bez-
pieczeństwa, która odpowiada za nadzór nad  
ochroną informacji niejawnych wymienianych 
pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a innymi 
państwami lub organizacjami międzynarodo-
wymi. Wydaje także dokumenty upoważniające 

do dostępu do informacji niejawnych NATO, UE  
i innych organizacji międzynarodowych. Agen-
cja  współpracuje z tymi organizacjami i pań-
stwami członkowskimi NATO i Unii w obszarze 
ochrony informacji niejawnych przetwarzanych 
w akredytowanych systemach teleinformatycz-
nych. Wspólny cel stanowi tu:

• wypracowanie nowych, wspólnych stan-
dardów ochrony w obszarze bezpieczeń-
stwa osobowego, przemysłowego i obie-
gu dokumentów,

• wypracowanie i utrzymanie międzynaro-
dowych standardów bezpieczeństwa sys-
temów teleinformatycznych,

• utrzymanie porównywalnego poziomu 
bezpieczeństwa akredytowanych syste-
mów TI,

• zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa systemów łaczności  
z organizacjami międzynarodowymi.

Systematycznie wzrasta liczba obowiązują-
cych dwustronnych umów o wzajemnej ochro-
nie informacji, jakie Agencja zawiera z właści-
wymi organami innych państw. 

W styczniu 2014 r. podpisano umowę regu-
lującą wzajemną ochronę informacji niejaw-
nych z Węgrami, w listopadzie z Czarnogórą, 
a w grudniu z Algierią (dotyczy tylko informacji 
kwalifikowanych ze sfery obronności).

W ubiegłym roku rozpoczęto negocjacje do-
tyczące projektów takich umów z Gruzją oraz 
Bośnią i Hercegowiną. Kontynuowano też roz-
poczęte wcześniej prace nad porozumieniami  
z: Mongolią, Luksemburgiem, Ukrainą, Arme-
nią, Wielką Brytanią, Cyprem, Szwajcarią, Ho-
landią, Grecją, Chorwacją, Serbią, Turcją, Esto-
nią oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. 
Wszczęto również procedurę zmierzającą do za-
warcia umowy z Etiopią. Trwają także prace nad 
projektem umowy o charakterze ogólnym z Or-
ganizacją ds. Współpracy w Zakresie Uzbrojenia  
(OCCAR). Pozwoli ona na stworzenie jednolitych 
zasad ochrony wymienianych informacji oraz 
rozwój współpracy z OCCAR i państwami, które 
uczestniczą w różnych projektach tej organizacji.
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Ponadto w zakresie ochrony informacji nie-
jawnych ABW współpracuje z różnymi gremia-
mi europejskimi, np. Europejską Agencją Ko-
smiczną (European Space Agency – ESA).  
W kwietniu ubiegłego roku, wspólnie z Mini-
sterstwem Gospodarki i Polską Agencją Roz-
woju Przedsiębiorczości, ABW zorganizowała 
konferencję „Requirements for ESA and NATO 
classified and unclassified contracts”. Przed-
stawiono na niej m.in.: zasady ubiegania się  
o kontrakty ESA, system ochrony informacji nie-
jawnych RP, podstawową wiedzę o wymianie 
takich danych na poziomie międzynarodowym 
oraz wymogi ESA i NATO w tym obszarze.

Budżet

Środki finansowe przyznawane są Agen-
cji w ramach ustawy budżetowej. Wydatki ABW  
w 2014 r. zamknęły się łączną kwotą 500,2 mln zł.  

Budżet  ABW w latach 2010-2014:

rok 2014 – 500,2 mln zł

rok 2013 – 502,7 mln zł

rok 2012 – 500,8 mln zł

rok 2011 – 502,3 mln zł

rok 2010 – 489 mln zł

Wydatki rzeczowe ABW w latach 2010-20144:

rok 2014 – 67,9 mln zł

rok 2013 – 65,4 mln zł

rok 2012 – 62,8 mln zł

rok 2011 – 62,8 mln zł

rok 2010 – 63,8 mln zł

4  Są to wydatki związane z obsługą działalności Agencji Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego (m.in.: szkolenia, obsługa obiektów, zakupy i eks-
ploatacja sprzętu) bez środków na wynagrodzenia i świadczenia oso-
bowe.

Zarówno planowanie, jak i wykonanie 
budżetu ABW podlega corocznej kontroli  
ze strony właściwych komisji parlamentarnych 
oraz Najwyższej Izby Kontroli. 

Nadzór i kontrola nad ABW

Cywilna kontrola służb specjalnych jest sto-
sowanym wobec służb instrumentem demo-
kratycznego państwa. W obowiązującym sta-
nie prawnym system cywilnego nadzoru i kon-
troli nad ABW tworzą: 

• organy władzy wykonawczej:

Prezydent RP jest uprawniony do otrzy-
mywania od Szefa ABW informacji mogących 
mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa  
i międzynarodowej pozycji naszego kraju. Wy-
raża również opinie o zgłoszonym przez pre-
miera kandydacie na stanowisko szefa służ-
by.

Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór 
nad ABW w sposób bezpośredni lub za po-
średnictwem powołanego w tym celu mini-
stra koordynującego działalność służb spe-
cjalnych. Premier jest również informowany 
przez Szefa ABW o sprawach mogących mieć 
istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i mię-
dzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W tym kontekście należy zaznaczyć, 
że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM 
z dnia 23 września 2014 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu działania Ministra – Członka 
Rady Ministrów Jacka Cichockiegow zakresie 
koordynacji służb specjalnych5, Ministrowi – 
Członkowi Rady Ministrów powierzona zosta-
ła koordynacja działalności służb specjalnych 
i nadzór nad tą działalnością.

Kolegium ds. Służb Specjalnych, działa-
jące przy Radzie Ministrów, jest organem opi-
niodawczo-doradczym w sprawach programo-
wania, nadzorowania i koordynowania działal-
ności ABW oraz innych służb. Do zadań Kole-

5 Wcześniej funkcję tę pełnił b. Minister Spraw Wewnętrznych Bar-
tłomiej Sienkiewicz.
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gium należy formułowanie ocen lub wyrażanie 
opinii dotyczących powoływania i odwoływa-
nia m.in. Szefa ABW. Ponadto, spośród upraw-
nień kontrolnych Kolegium, należy wymienić 
prawo do opiniowania: kierunków i planów 
działań służb specjalnych, ich szczegółowych 
projektów budżetów, wykonywania powierzo-
nych im zadań oraz rocznych sprawozdań  
z ich działalności. Kolegium koordynuje tak-
że działalność: ABW,  AW, SKW, SWW i CBA,  
a także współpracę tych służb z: Policją, Stra-
żą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Biu-
rem Ochrony Rządu, Służbą Celną, urzęda-
mi skarbowymi, izbami skarbowymi, organami 
kontroli skarbowej, organami informacji finan-
sowej i służbami rozpoznania Sił Zbrojnych, 
oraz ich współdziałanie w dziedzinie ochrony 
bezpieczeństwa państwa. 

• organy władzy ustawodawczej:

Sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych 
opiniuje projekty regulacji prawnych dotyczą-
cych wszystkich działających w Polsce służb 
specjalnych. Komisja wyraża opinię na te-
mat kierunków pracy służb specjalnych opie-
rając się na informacjach przedstawianych 
przez ich szefów. Opiniuje również wnioski  
w sprawie powoływania poszczególnych osób  
na stanowiska szefów i ich zastępców. Do za-
opiniowania przedstawiane są jej także pro-
jekty budżetu państwa w zakresie dotyczą-
cym służb specjalnych oraz sprawozdania  
z jego wykonania. Ponadto komisja uprawnio-
na jest do wydawania ocen na temat współ-
działania służb specjalnych z organami admi-
nistracji państwowej i organami ścigania oraz 
badania skarg dotyczących ich działalności.

W 2014 r. kierownictwo ABW uczest-
niczyło w kilkudziesięciu posiedze-
niach Sejmowej Komisji oraz Kolegium  
do Spraw Służb Specjalnych. Ponadto  
w ubiegłym roku Szef ABW udzielił od-
powiedzi na 23 interpelacje, zapytania 
i wnioski poselskie z zakresu terrory-
zmu i ekstremizmu, przestępczości ekono-

micznej, korupcyjnej, cyberprzestępczości  
i ochrony informacji niejawnych.

• organy kontroli państwowej:

Najwyższa Izba Kontroli kontroluje m.in.
działalność ABW w zakresie wykonania bu-
dżetu oraz realizacji ustaw i innych aktów 
prawnych dotyczących działalności finanso-
wej, gospodarczej i organizacyjno-administra-
cyjnej.

Ważną rolę odgrywa również nad-
zór ze strony sądów administracyjnych  
w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
Osobom starającym się o uzyskanie poświad-
czenia bezpieczeństwa przysługuje prawo 
wniesienia skargi na decyzję lub postanowie-
nie organu odwoławczego do sądu admini-
stracyjnego, który rozpatruje ją na posiedze-
niu niejawnym. Prawo to dotyczy również po-
stępowania bezpieczeństwa przemysłowego. 

Prokuratura wszczyna i nadzoruje wszyst-
kie śledztwa prowadzone przez Agencję Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego. Może również 
zlecać dokonywanie określonych czynności 
procesowych i kontroluje ich realizację. W przy-
padku zastosowania środków specjalnych, np. 
kontroli operacyjnej, Agencja musi również uzy-
skać zgodę Sądu Okręgowego w Warszawie.
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Kontrwywiad 
W wyniku działań operacyjno-rozpoznaw-

czych realizowanych w 2014 r. kontrwywiad 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego po-
twierdził utrzymywanie się wysokiego pozio-
mu aktywności rosyjskich służb wywiadow-
czych na kierunku polskim. Przedsięwzięcia 
tych służb były uwarunkowane m.in. konfliktem 
na Ukrainie i zostały podporządkowane strate-
gii propagandowej władz na Kremlu. Charakte-
ryzowały się one wykorzystywaniem różnorod-
nych metod pracy. Ukierunkowane były m.in. 
na dyskredytację stanowiska Polski i innych 
państw członkowskich NATO w kwestii kryzy-
su ukraińskiego, a także na akcentowanie pol-
sko-ukraińskich skomplikowanych doświad-
czeń historycznych w celu wywoływania an-
tagonizmów pomiędzy społeczeństwami obu 
tych krajów. 

Innym ważnym elementem rosyjskiej ak-
tywności było uwypuklanie i niekiedy także 
kreowanie podziałów wśród państw UE oraz 
NATO. Eksponowano wszelkie antyunijne i an-
tyamerykańskie wypowiedzi, zwłaszcza eu-
rosceptycznych polityków z poszczególnych 
państw członkowskich oraz głosy krytykują-
ce możliwość zaostrzania polityki wobec FR,  
w tym nakładania kolejnych sankcji. Do realiza-
cji tego typu przedsięwzięć Rosjanie wykorzy-
stywali zarówno rosyjskie media, jak i obywa-
teli RP reprezentujących prorosyjską postawę 
i w niektórych przypadkach opłacanych przez 
instytucje Federacji Rosyjskiej. Miały one wie-
lopłaszczyznowy charakter i były realizowane 
m.in. przy wykorzystaniu internetu.

Jednym z aspektów wojny informacyjnej 
prowadzonej przez Federację Rosyjską jest próba 
kształtowania prorosyjskich oraz antyukraińskich 
poglądów wśród polskiej opinii publicznej 
za pośrednictwem internetowych blogów, 
portali i serwisów informacyjnych. W tym celu, 
wykorzystywane są osoby, które można przypisać 
do następujących grup:

• działające na zlecenie i opłacane za 
wykonaną pracę, tj. zamieszczanie wpisów, 
komentarzy ukazujących odpowiednie osoby  

Przejawem rosyjskiej aktywności była dzia-
łalność na terytorium naszego kraju obywate-
li FR, którzy posiadając rozbudowane kontak-
ty wśród przedstawicieli polskiej klasy politycz-
nej, a także w strukturach UE, starali się wyko-
rzystywać je do sondowania opinii w sprawach 
kluczowych z punktu widzenia rosyjskich intere-
sów. Ponadto Rosjanie wraz z wybuchem kon-
fliktu na Ukrainie aktywnie zaangażowali się  
w działania wspierające przedsięwzięcia inspi-
racyjno-propagandowe. Uczestniczyli w projek-
tach kreujących jednoznacznie pozytywny wi-
zerunek Rosji, a zarazem ukazujących w ne-
gatywnym świetle oponentów polityki Kremla. 
ABW obserwowała przy tym zjawisko zwięk-
szonych wysiłków ze strony różnych instytucji 
FR na rzecz konsolidacji i aktywizacji w naszym 
kraju środowisk prorosyjskich.

Rosyjskie służby specjalne realizując w 2014 r. 
działania na kierunku polskim aktywnie zabiegały 
o informacje z zakresu:

• wywiadu politycznego, gospodarczego  
i naukowo-technicznego,

• danych pozwalających na dotarcie do 
osób dysponujących wiedzą istotną  

i wydarzenia w pozytywnym świetle wykorzystując 
do tego, wybrane i przywołane w odpowiednim 
kontekście zmodyfikowane fakty,

• tzw. useful idiots, czyli osoby prowadzące 
profile na portalach społecznościowych, czy 
też blogi osobiste, na których zamieszczane są 
„pożądane” teksty, oraz inne osoby inspirowane 
do powielania dezinformacji.

„Pożądane” informacje i komentarze pisane 
są według podobnego szablonu, zwykle mają 
obszerną treść i są wysoko oceniane przez innych 
„użytkowników”. Opinie stojące w opozycji do 
treści zleconych są źle oceniane przez kolejnych 
„dyskutantów”. Wpisy w znacznym stopniu są kopią 
poprzednich, zamieszczanych na innych portalach, 
często w niewielkim, sekundowym odstępie czasu. 

Więcej: Raport o stanie bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni RP w 2014 r. (www.cert.gov.pl).
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z punktu widzenia interesów politycznych 
oraz bezpieczeństwa RP.

Służby FR realizowały także działania o cha-
rakterze lobbingowym na rzecz rosyjskich pod-
miotów funkcjonujących na polskim rynku. Ro-
syjski wywiad wykorzystywał przy tym nowo-
czesne rozwiązania techniczne i teleinforma-
tyczne, które służą do pozyskiwania informa-
cji oraz prowadzenia łączności wywiadowczej.

W wyniku złożonych działań operacyjnych 
zrealizowanych w 2014 r. ABW ustaliła i zatrzy-
mała pod zarzutem szpiegostwa obywatela RP 
narodowości rosyjskiej (posiada on równocze-
śnie obywatelstwo FR), który jest podejrzewa-
ny o współpracę z wywiadem wojskowym Fede-
racji Rosyjskiej ─ GRU. W październiku 2014 r. 
uznano również za persona non grata dwóch ro-
syjskich dyplomatów, którzy prowadzili działania 
niezgodne ze statusem dyplomatycznym.

W ubiegłym roku Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego pogłębiła wiedzę na temat po-
tencjału i metod pracy służb specjalnych Biało-
rusi, dla których kierunek polski pozostaje jed-
nym z priorytetowych. Efektem przedsięwzięć 
ABW zrealizowanych w minionym roku było  za-
trzymanie i aresztowanie obywatela Białorusi, 
któremu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie 
przedstawiła zarzut prowadzenia działalności 
wywiadowczej przeciwko RP, a także wydalenie 
z terytorium naszego kraju attaché wojskowego 
ambasady Białorusi w Polsce, ustalonego ofice-

ra białoruskich służb specjalnych. 

W ubiegłym roku Kontrwywiad ABW iden-
tyfikował stałe zainteresowanie obcych służb 
wywiadowczych polskim sektorem energetycz-
nym, w tym m.in. perspektywami jego dalsze-
go rozwoju. 

W wyniku rozpoznania przedsięwzięć podej-
mowanych na terytorium RP przez obce służ-
by wywiadowcze, w ubiegłym roku wszczę-
to 4 śledztwa w związku z uzasadnionym po-
dejrzeniem popełnienia przestępstwa szpie-
gostwa stypizowanego w art. 130 kk i 132 
kk. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  
prowadziła ogółem 5 postępowań przygoto-
wawczych o tym charakterze.

Zwalczanie terroryzmu i przeciwdziałanie 
ekstremizmom

Zagrożenie terrorystyczne na terytorium 
RP w 2014 r., podobnie jak w latach ubiegłych, 
utrzymywało się na niskim poziomie. Jednak 
nie oznacza to, że nasz kraj nie może stać 
się celem ataku ze strony ugrupowań ekstre-
mistycznych jako tzw. cel zastępczy w przy-
padku braku możliwości przeprowadzenia za-
machu w innych państwach UE. Z tego po-
wodu ABW weryfikowała sygnały świadczą-
ce o możliwości przemieszczania się na tery-
torium Polski osób związanych z radykalnym 
islamem, pochodzących z państw Afryki, Bli-
skiego Wschodu oraz Kaukazu Północnego. 

Na skutek eskalacji konfliktu w Syrii i Ira-
ku oraz odnotowywanego 
w nim udziału osób pocho-
dzących z Europy, ABW – 
we współpracy z krajowymi 
i zagranicznymi służbami 
partnerskimi – objęła moni-
toringiem problematykę ich 
wyjazdów w rejon konflik-
tu i powrotów do krajów po-
chodzenia. Nabyte przez te 
osoby doświadczenie bojo-
we stanowi realne zagroże-
nie dla bezpieczeństwa RP 
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oraz innych państw Unii Europejskiej. Dzia-
łania Agencji ukierunkowane były na pozy-
skiwanie informacji wskazujących na popar-
cie i zaangażowanie obywateli RP oraz cu-
dzoziemców związanych z Polską (w tym po-
siadających zalegalizowany pobyt w strefie 
Schengen) w działania ekstremistycznych or-
ganizacji muzułmańskich w rejonie konfliktu, 
w szczególności na aktywność propagando-
wą, werbunek ochotników do udziału w wal-
kach oraz ich finansowanie. 

Na podstawie zgromadzonych informa-
cji ABW, pod nadzorem właściwych proku-
ratur, prowadzi dwa postępowania przygoto-
wawcze związane z udziałem obywatela RP 
w walkach w Syrii oraz funkcjonowania na te-
rytorium Polski komórki wparcia logistyczne-
go tzw. Państwa Islamskiego.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
analizowała działalność islamskich ekstremi-
stów w cyberprzestrzeni pod kątem używania 
przez nich antyeuropejskiej retoryki oraz na-
woływania do stosowania przemocy. Prowa-
dzono w tym zakresie czynności ukierunkowa-
ne na wykrywanie funkcjonujących w interne-
cie treści, stanowiących podstawę do autora-
dykalizacji w duchu islamskiego fundamentali-
zmu i w konsekwencji możliwości podejmowa-
nia autonomicznych działań terrorystycznych 
zawierających się w strategii tzw. samotnych 
wilków. 

Ponadto w związku z utrzymującymi się 
na świecie zagrożeniami terrorystycznymi dla 

sektora lotnictwa cywilne-
go, ABW – realizując czyn-
ności w ramach Krajowego 
Programu Ochrony Lotnisk 
– monitorowała szkolenia 
lotnicze osób z krajów tzw. 
podwyższonego ryzyka.

Z uwagi na funkcjono-
wanie na terenie naszego 
kraju wielu obiektów kultu  
i martyrologii żydowskiej 
oraz związanymi z nimi co-

rocznymi pielgrzymkami, ABW podejmowała 
wielokierunkowe działania mające na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa obywatelom Izraela, 
w tym m.in. gościom uczestniczącym w inaugu-
racji Muzeum Żydów Polskich w Warszawie.

W ubiegłym roku do zadań ABW należa-
ło również zabezpieczanie imprez o charakte-
rze politycznym i kulturalnym, w tym z udzia-
łem przywódców innych państw oraz zagra-
nicznych delegacji. Agencja m.in. monitorowa-
ła przebieg XXIV Forum Ekonomicznego w Kry-
nicy oraz wizytę prezydenta Baracka Obamy 
w Warszawie. Ponadto rozpoznawano i ana-
lizowano potencjalne zagrożenia o charakte-
rze terrorystycznym i ekstremistycznym zwią-
zane z XXII Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi 
w Soczi, szczególnie w kontekście zapewnienia 
bezpieczeństwa przebywającym tam obywate-
lom RP. Podobne działania ABW realizowała  
w związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Siat-
kowej Mężczyzn w Polsce.

Centrum Antyterrorystyczne ABW

Podstawowym 
zadaniem CAT 
ABW jest koor-
dynacja procesu 
wymiany informa-
cji między uczest-
nikami systemu 
ochrony antyter-
rorystycznej, któ-

ra umożliwia wdrażanie wspólnych procedur 
reagowania w przypadku wystąpienia zdarze-
nia terrorystycznego zaistniałego w kraju bądź 
za granicą, mającego wpływ na bezpieczeń-
stwo RP i jej obywateli.

CAT ABW funkcjonuje w systemie całodo-
bowym przez 7 dni w tygodniu. Służbę w nim 
pełnią – oprócz funkcjonariuszy ABW – odde-
legowani przedstawiciele krajowych podmio-
tów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpie-
czeństwa państwa i jego porządku publiczne-
go. Ponadto z Centrum Antyterrorystycznym 
współpracują inne podmioty uczestniczące  
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w systemie ochrony antyterrorystycznej RP, 
m.in.: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Mi-
nisterstwo Spraw Zagranicznych, Państwowa 
Straż Pożarna, Generalny Inspektor Informacji 
Finansowej, Sztab Generalny Wojska Polskie-
go, Żandarmeria Wojskowa.

Centrum Antyterrorystyczne prowadzi dzia-
łalność w czterech obszarach. Są to:

• analiza poziomu zagrożenia terrory-
stycznego RP oraz monitoring i ana-
liza treści ekstremistycznych w me-
diach ─ określenie bieżącego i progno-
zowanego poziomu zagrożenia terro-
rystycznego RP, jej obywateli oraz in-
teresów, tworzenie opracowań mono-
graficznych w oparciu o przekazywaną 
do CAT ABW wiedzę innych podmiotów  
i instytucji, informowanie kierownictwa 
państwa o zidentyfikowanych bądź po-
tencjalnych zagrożeniach terrorystycz-
nych; 

• sprawdzenia i ustalenia dotyczące 
osób i podmiotów w systemach ba-
zodanowych CAT ABW ─ weryfika-
cja otrzymywanych informacji w do-
stępnych systemach bazodanowych, 
ich poszerzanie oraz uszczegóławianie 
(m.in. poprzez konsultacje z właściwy-
mi służbami i instytucjami) dokonywane  
w ramach służby dyżurnej;

• współpraca zagraniczna ─ współ-
działanie z zagranicznymi podmiotami 
zaangażowanymi w przeciwdziałanie  
zagrożeniom terrorystycznym i ich zwal-
czanie. Utrzymywanie relacji z analo-
gicznymi podmiotami w innych pań-
stwach oraz z gremiami międzynarodo-
wymi w zakresie walki z terroryzmem;

• łączność ─ utrzymywanie łączności 
w systemie 24-godzinnym z krajowymi 
uczestnikami systemu ochrony antyter-
rorystycznej oraz partnerami zagranicz-
nymi na potrzeby wszystkich jednostek 
organizacyjnych ABW.

W zakresie koordynacji procesu wymia-
ny informacji między uczestnikami syste-
mu ochrony antyterrorystycznej w CAT ABW  
w 2014 r. sporządzono i przekazano służbom 
i instytucjom współpracującym z Centrum 
744 raporty operacyjne zawierające sygnały 
o potencjalnych zagrożeniach terrorystycz-
nych. Ponadto opracowano 16 raportów sy-
tuacyjnych przedstawiających kompleksową 
wiedzę na temat zidentyfikowanych zagrożeń 
terrorystycznych oraz podjętych działań.

Raporty operacyjne CAT w latach 2010 - 2014.

Raporty sytuacyjne CAT w latach 2010 - 2014.

Centrum Antyterrorystyczne prowadziło sta-
ły monitoring i analizę publikowanych w me-
diach, w tym na portalach internetowych, ma-
teriałów o tematyce ekstremistycznej i terrory-
stycznej. Na tej podstawie opracowywane były 
cykliczne raporty kierowane do odbiorców ze-
wnętrznych oraz innych jednostek ABW odpo-
wiedzialnych za przeciwdziałanie zagrożeniom 
terrorystycznym. Zawierały one:

• bieżące analizy najistotniejszych wy-
darzeń dla świata muzułmańskiego,  
w tym takich, które nawiązywały bezpo-
średnio do Polski, jej interesów i obywa-
teli,

• relacje z wystąpień i odezw liderów świa-
towego terroryzmu,

• informacje na temat działań propagan-
dystów światowego terroryzmu podej-

2014

2013

2012

2011

247

406

367

744

2010

610

2014

2013

2012

2011

47

21

16

2010

17

38
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mowanych w celu pozyskiwania zwo-
lenników zbrojnego dżihadu, oddziały-
wania na zachodnie społeczeństwa oraz 
wywierania wpływu na scenę polityczną 
państw zachodnich.

W 2014 r. w CAT ABW sporządzono 115 ta-
kich raportów.

Zwalczanie proliferacji oraz kontrola między-
narodowego obrotu uzbrojeniem

W 2014 r. prowadzono konsultacje w spra-
wie krajowych i zagranicznych wniosków eks-
portowych. W efekcie rozpatrzono 1 502 wnio-
ski (1 291 dotyczyło uzbrojenia i 211 towarów 
dual-use) oraz przeprowadzono 24 konsulta-
cje zamieszczone w elektronicznym systemie 
TRACKER, które zostały skierowane przez 
przedsiębiorców do Ministerstwa Gospodar-
ki w sprawie wydania zezwoleń eksportowych/
importowych. Przekazywane informacje stano-
wiły przesłanki do wydania przez Szefa ABW 
opinii negatywnych w sprawie zezwoleń na wy-
wóz przez polskie podmioty produktów mogą-
cych mieć zastosowanie w pracach nad pro-
gramem jądrowym, produkcją broni masowe-
go rażenia oraz uzbrojenia konwencjonalnego, 
w tym rakietowego. 

Rozpoznawano aktywność podmiotów po-
wiązanych z państwami objętymi sankcjami 
międzynarodowymi w zakresie pozyskiwania 
towarów podwójnego zastosowania, od pod-
miotów działających na terenie RP.

Rozpoznawano incydenty związane z obro-
tem i utratą kontroli nad materiałami promie-
niotwórczymi.

ABW rozpoznawała również zagrożenia 
związane z obrotem uzbrojeniem i sprzętem 
wojskowym w tym m.in.:

• weryfikowano informacje dotyczące na-
ruszenia obowiązujących przepisów pra-
wa ze względu na ograniczenia zawar-
te w Porozumieniu Wassenaar i w związ-
ku z tym przedłożono w Wojskowej Pro-
kuraturze Okręgowej w Poznaniu za-

wiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa polegającego na wprowa-
dzeniu do obrotu ręcznych przeciwlotni-
czych zestawów rakietowych STRZAŁA 
9M32M,

• w związku z konfliktem rosyjsko-ukraiń-
skim szczególnym monitoringiem obję-
to kwestie dotyczące wzrostu zaintere-
sowania produktami o zastosowaniu mi-
litarnym ze strony podmiotów i osób fi-
zycznych z Ukrainy.

Ochrona cyberprzestrzeni RP
W obliczu dyna-

micznego postę-
pu technologicznego 
oraz rosnącego uza-
leżnienia państw od 
sieci teleinformatycz-
nych, zapewnienie wa-
runków techniczno- 

-organizacyjnych oraz eksploatacyjnych niezbęd-
nych do utrzymania niejawnego systemu łączno-
ści rządowej stanowi jeden z najważniejszych ele-
mentów bezpieczeństwa narodowego.

 W 2014 r. ABW prowadziła intensywne 
działania na rzecz przeciwdziałania zagroże-
niom bezpieczeństwa teleinformatycznego  
w cyberprzestrzeni RP. W tym kontekście na-
leży w szczególności zwrócić uwagę na ma-
sową kampanię cyberwywiadowczą – określa-
ną kryptonimem „Energetic Bear” – skierowa-
ną przeciw instytucjom, firmom, organizacjom  
i osobom powiązanym ze sferą energetyki. 
Kampania była wymierzona głównie w sprzęt 
teleinformatyczny zlokalizowany w Chinach, Ja-
ponii i na Ukrainie. Potwierdzono także zain-
fekowanie wrogim oprogramowaniem kilku ty-
sięcy komputerów na świecie. W efekcie dzia-
łań ABW rozpoznane zostały mechanizmy, na-
rzędzia, nieznane dotąd elementy infrastruktu-
ry napastników oraz ustalono dane identyfikują-
ce część ofiar. 

Poza tradycyjnymi czynnikami wpływającymi 
na bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP ─ ta-
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kimi jak: upowszechnienie technologii teleinfor-
matycznych, uproszczenie i dostępność narzę-
dzi pomocnych w przeprowadzeniu ataków oraz 
niedofinansowanie systemów ochrony zaso-
bów administracji państwowej ─ jednym z naj-
istotniejszych elementów w ostatnim roku pozo-
stawał wpływ aktualnej sytuacji geopolitycznej 
związanej z kryzysem na Ukrainie. 

Zadania w za-
kresie reagowania 
na incydenty za-
grażające bezpie-
czeństwu syste-
mów lub sieci tele-
i n fo rmatycznych, 
których uszkodze-
nie bądź zniszcze-

nie mogłoby doprowadzić do poważnych za-
kłóceń funkcjonowania państwa, realizował 
Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty 
Komputerowe – CERT.GOV.PL. W 2014 r.,  
w strukturach ABW, powołano zespół CERT 
ABW, realizujący zadania z obszaru bezpie-
czeństwa jawnych systemów teleinforma-
tycznych, których właścicielem jest Agencja.

Rok 2014 pod względem liczby otrzymanych 
zgłoszeń oraz obsłużonych incydentów kolej-
ny raz okazał się dla Zespołu CERT.GOV.PL 
rekordowy. W sumie, zarejestrowanych zosta-
ło aż 12 017 zgłoszeń, z których 7 498 zakwa-
lifikowano jako incydenty. 

Różnica w liczbie zarejestrowanych zgło-
szeń oraz liczbie incydentów wynika z faktu, 

że część z nich stanowią tzw. false-positives. 
Są to przypadki błędnej interpretacji przez 
zgłaszającego legalnego ruchu sieciowe-
go. Drugą z przyczyn, szczególnie widoczną  
w przypadku zgłoszeń z systemów automa-
tycznych, są wielokrotne zgłoszenia dotyczą-
ce tych samych incydentów. Ponadto nale-
ży zwrócić uwagę na fakt, iż zgłoszenia po-
chodzące z systemów autonomicznie rapor-
tujących m.in. za pośrednictwem platformy 
N66, zostają poddane późniejszej weryfikacji 
przez Zespół CERT.GOV.PL, który wskazuje, 
czy zgłoszeniom można nadać atrybut incy-
dentu. 

6 Platforma N6 została zbudowana przez Zespół CERT Polska i służy 
gromadzeniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji o zdarze-
niach naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne.

1 870
1 413

3 912

2 346

3 373

2 109

2 862

1 630

Liczba zarejestrowanych zgłoszeń oraz incydentów  
w poszczególnych kwartałach 2014 r.

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

Zgłoszenia incydentów
Faktyczne incydenty

Botnet
Błędna konfiguracja urządzenia
Skanowanie
Inżynieria społeczna
Błędy aplikacji WEB
Wirus
Nieuprawniona zmiana informacji
Atak odmowy dostępu (np. DDoS, DoS)
Koń Trojański
Nieuprawniony dostęp do informacji
Treści obraźliwe
Przestępstwo o charakterze terrorystycznym popełnione  
w cyberprzestrzeni
Wykorzystanie podatności aplikacji
Dezinformacja
Włamanie do aplikacji
Kradzież tożsamości, podszycie się
Włamanie na konto/ataki siłowe
Naruszenie procedur bezpieczeństwa
Pomawianie (zniesławianie)
Podsłuch
Robak sieciowy
Nieuprawnione logowanie
Nieuprawnione wykorzystanie zasobów
Próby nieuprawnionego logowania
Włamanie na konto uprzywilejowane
Wykorzystanie podatności w urządzeniach

4681
2213
132
119
101
35
29
20
18
15
14
12 

9
7
6
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1

Statystyka  wybranych incydentów w 2014 r. 
z podziałem na kategorie.
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Analogicznie do lat poprzednich najwyż-
sze miejsce, w ramach zarejestrowanych in-
cydentów, zajmują botnety: w 2013 r. zare-
jestrowanych zostało aż 4 270, a w 2014 r. 
4 681 przypadków dotyczących zainfekowa-
nych stacji roboczych będących składnikami 
sieci botnet. 

W kategorii „Błędna konfiguracja urzą-
dzenia” uwzględniono informacje o podat-
nościach oraz błędach konfiguracji aplikacji, 
bądź urządzeń sieciowych. Znaczący wpływ 
na statystykę miały w tej kategorii pozyska-
ne przez Zespół CERT.GOV.PL informacje  
o podatności serwerów DNS (DNSOpen-
Resolver), podatność serwerów NTP, a tak-
że podatności SNMP – w sumie 2 213 incy-
dentów. Dwukrotny wzrost w stosunku do 
roku 2013 został odnotowany w przypad-
ku ataków odmowy dostępu (DDoS i DoS)  
z 10 w 2013 r. do 20 w 2014 r. 

Ponadto Zespół CERT.GOV.PL otrzy-
mywał znaczną ilość zgłoszeń związanych  
ze skanowaniem sieci w poszukiwaniu błę-
dów i podatności – 132 incydenty. War-
to podkreślić, że Zespół CERT odnotował  
119 incydentów określonych jako inżynieria 
społeczna, co w porównaniu do roku ubiegłe-
go stanowiło wzrost o 350% (w 2013 roku za-
rejestrowanych zostało 34 incydentów będą-
cych sumą kategorii: „Inżynieria społeczna”, 
„Kradzież tożsamości”, „Podszycie się, w tym 
phishing”). W ramach incydentów tej katego-
rii, wyłoniono 24 uznane, jako istotne kampa-
nie phishingowe, będące atakami prowadzo-

Ilość incydentów klasy „Inżynieria społeczna”  za-
rejestrowanych w 2014 r.

styczeń
luty

marzec
kwiecień

maj
czerwiec

lipiec
sierpień

wrzesień
październik

listopad
grudzień

3
6
7
6
2
7
30
15
10
6
7
20

Cztery główne typy botnetów w 2014 r. (w odniesie-
niu do wszystkich zarejestrowanych incydentów  

w kategorii botnet).

12,98%
14,09%

16,83%
18,56%

zeus B68_DNS conficker downadup

nymi na szeroką skalę. Kampanie kierowane 
m.in. do instytucji administracji publicznej czę-
sto wykorzystywały wizerunek znanych firm, 
podmiotów prowadzących sprzedaż w  inter-
necie lub firm pośredniczących, jak np.: firmy 
kurierskie, serwisy aukcyjne czy rezerwacyj-
ne, banki, operatorzy telekomunikacyjni.

 System ARAKIS-GOV w 2014 r. zareje-
strował 28 322 alarmy. Ze względu na poziom 
istotności zagrożenia, alarmy podzielono na 
trzy główne kategorie: wysoki, średni i niski. 

Porównując z rokiem 2013, można zaob-
serwować znaczny wzrost ilościowy odnoto-
wanych alarmów, zwłaszcza tych o priorytecie 
wysokim i średnim. Wynika to z obserwowa-
nego wzrostu zainteresowania przestrzeniami 
publicznych adresów IP instytucji chronionych  
w ramach systemu ARAKIS-GOV. Powyższe 
przejawia się odnotowaniem większej ilości 
alarmów związanych z procesem rozpozna-

Porównanie rozkładu alarmów w latach 2014 i 2013.

1 140 644

13 896

4 773

13 286 12 900

wysoki średni niski

2014
2013
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nia zasobów sieci (skanowanie sieci) przy za-
stosowaniu mechanizmu spoofowania (fał-
szowania) źródłowego adresu IP.

Rozpoczęto prace nad uruchomieniem sys-
temu ARAKIS 2.0 GOV. W stosunku do obec-
nej wersji systemu, ARAKIS 2.0 GOV będzie 
charakteryzował się ulep-
szonymi funkcjonalnościa-
mi zapożyczonymi z sys-
temu ARAKIS-GOV, oraz 
zupełnie nowymi moduła-
mi pozwalającymi na szyb-
sze i lepsze wykrywanie 
ataków czy oraz innego ro-
dzaju zagrożeń. Należy pa-
miętać, iż wybór funkcjo-
nalności sensora wdraża-
nego w sieci chronionego 
podmiotu w dalszym ciągu 
pozostaje w gestii instytucji 
przystępującej do systemu 
ARAKIS 2.0 GOV. 

 Dostrzegalna jest w ostatnich latach wyraź-
na dynamika wzrostu uporczywych, długofalo-
wych ataków, bazujących na zaawansowanych 
narzędziach. Oznacza to, że oprócz wzrostu 
ilościowego obserwujemy także istotny postęp 
jakościowy w prowadzonych atakach. Istot-
nym czynnikiem pozostaje tu udział grup kie-
rowanych i sponsorowanych przez obce pań-
stwa. Należy przy tym dodać, że do przepro-
wadzania ataków powszechnie wykorzysty-
wane są sieci anonimizujące, m.in. TOR, któ-
re istotnie ograniczają możliwość zidentyfiko-
wania sprawców. Informacje dotyczące prowa-
dzonych cyberkampanii pokazują, że w głów-
nym obszarze zainteresowania ze strony naj-
groźniejszych atakujących znajdują się insty-
tucje z sektora energetycznego oraz syste-
my rządowe, co odzwierciedla światowy trend 
w tej kwestii. Zespoły powołane do reagowa-
nia na incydenty komputerowe i instytucje mu-
szą zwiększać możliwości odparcia najbar-
dziej dotkliwych form ataków, jak m.in. ata-
ki typu APT (ang. Advanced Persistent Thre-
at) czy spear phishing. Wydarzenia roku ubie-

głego pokazują, iż niestety nadal, czynnika-
mi przyczyniającymi się do skali skuteczno-
ści przeprowadzanych ataków, pozostają: nie-
odpowiednie podejście do kwestii bezpieczeń-
stwa systemów, brak wdrożenia odpowied-
nich procedur w instytucjach oraz tendencja  

do redukcji środków fi-
nansowych przeznaczo-
nych na funkcjonowanie 
instytucji kosztem bezpie-
czeństwa. Ogromne zna-
czenie ma także niski po-
ziom świadomości wśród 
kadry zarządzającej i pra-
cowników oraz brak okre-
sowych szkoleń z dane-
go zakresu. Wskazać na-
leży, że zakres udziela-
nego przez Zespół CERT.
GOV.PL wsparcia przy eli-
minacji zagrożenia lub po-
datności, a zwłaszcza przy 

minimalizacji negatywnych skutków ataku  
i przywrócenia funkcjonalności systemów, za-
leży od decyzji samej instytucji, która stała się 
celem. Podejmowane, przez Zespół CERT.
GOV.PL działania prewencyjno-informacyjne  
w formie przekazywanych ostrzeżeń oraz re-
komendacji mających na celu zwiększenie po-
ziomu bezpieczeństwa systemów teleinforma-
tycznych przed zagrożeniami będą skuteczne 
przy ich wdrożeniu przez samych zaintereso-
wanych.

Ćwiczenia CC

Jak co roku odbyła się kolejna edy-
cja ćwiczeń w obszarze reagowania na sy-
tuacje kryzysowe i incydenty bezpieczeń-
stwa występujące w cyberprzestrzeni,  
(międzynarodowe ćwiczenia NATO Cyber Co-
alition 2014). Głównym celem ćwiczeń było 
sprawdzenie zdolności reagowania uczestni-
czących w nich państw na zdarzenia związane  
z sytuacjami kryzysowymi i cyberzagrożeniami. 
Scenariusz ćwiczeń przedstawiał hipotetyczne 
zagrożenie, którego źródłem były m.in. cybera-
taki na dużą skalę, mające wpływ na funkcjo-
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nowanie państw członkowskich NATO. Udział 
CERT.GOV.PL w ćwiczeniach NATO Cyber Co-
alition 2014 umożliwił wzmocnienie współpra-
cy w obszarze cyberbezpieczeństwa pomiędzy 
zespołami reagowania na incydenty kompute-
rowe państw członkowskich Sojuszu, a także 
pozwolił na przetestowanie działań decyzyjnych  
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych 
w cyberprzestrzeni, w tym cyberprzestrzeni 
RP. 

Ochrona bezpieczeństwa ekonomicznego
Agencja Bezpie-

czeństwa Wewnętrzne-
go koncentruje się na 
zwalczaniu przestępstw 
o charakterze ekono-
micznym powodujących 

największe straty finansowe dla Skarbu Pań-
stwa.

Prowadzone działania mają na celu zapobie-
ganie zarówno zagrożeniom w zakresie bez-
pieczeństwa energetycznego, jak i zagroże-
niom dla systemu finansowego państwa, a tak-
że zwalczania korupcji z udziałem osób pełnią-
cych funkcje publiczne, jeśli przestępstwo to go-
dzi w bezpieczeństwo państwa.

Istotną sferą aktywności służby pozostaje 
rozpoznawanie zagrożeń bezpieczeństwa ener-
getycznego państwa: potencjalnych zakłóceń 
lub okresowego przerwania dostaw surowców 
energetycznych, negatywnych 
zjawisk wpływających na funkcjo-
nowanie krajowego sektora ener-
getycznego, a także na obrót oraz 
wydobywanie i przetwarzanie su-
rowców energetycznych.

Realizacja  zadań  ABW,   
w  odniesieniu   do  rozpoznawania   
nieprawidłowości i zagrożeń wy-
stępujących w systemie finanso-
wym państwa i  przeciwdziała-
nia im, koncentruje się głównie na 
zwalczaniu przestępczości podat-
kowej wielkich rozmiarów. Obej-
muje ona także rozpoznawanie 

funkcjonowania rynku kapitałowego, ubezpie-
czeniowego, bankowego oraz sektora funduszy 
celowych i unijnych.

W 2014 r. ABW prowadziła ogółem  
185 śledztw godzących w podstawy ekono-
miczne państwa.  
Bezpieczeństwo energetyczne

 Sektor energetyczny pozostaje jednym  
z najbardziej wrażliwych segmentów bezpie-
czeństwa ekonomicznego państwa. Z tego 
względu rozpoznawanie zagrożeń w tej dziedzi-
nie gospodarki i zapobieganie im stanowi nie-
zmiennie jeden z priorytetów aktywności ABW. 

   W 2014 r. działania Agencji w zakresie za-
pewnienia bezpieczeństwa energetycznego 
obejmowały m.in.:

• monitorowanie realizacji Programu 
Polskiej Energetyki Jądrowej. Aktyw-
ność ABW w tym obszarze była ukierun-
kowana przede wszystkim na zapew-
nienie ochrony kluczowych postępowań 
przetargowych, a także monitoring dzia-
łalności podmiotu prowadzącego badania 
środowiskowe dla potencjalnych lokaliza-
cji elektrowni jądrowej; 

• identyfikowanie zagrożeń dla sekto-
ra paliwowego w Polsce. Działalność 
Agencji była ukierunkowana na rozpo-
znawanie m.in.: ewentualnych niepra-
widłowości związanych z funkcjonowa-
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niem kluczowych spółek tej branży, pod-
miotów działających w  tzw. szarej stre-
fie oraz bezpieczeństwa dostaw i przesy-
łu ropy naftowej; ABW udaremniła działal-
ność szeregu spółek specjalizujących się 
w przestępczości paliwowej;

• rozpoznawanie potencjalnych zagro-
żeń sektora gazowego. Działania ABW 
w tym zakresie obejmowały m.in. pozy-
skiwanie i weryfikowanie – pod kątem 
wykrycia ewentualnych nieprawidłowo-
ści – informacji dotyczących systemu do-
staw gazu ziemnego do naszego kraju, 
w tym jego potencjalnych zagrożeń zwią-
zanych z konfliktem na Ukrainie, procesu 
renegocjacji kontraktu na dostawy LNG 
dla PGNiG przez Qatargas, a także bu-
dowy interkonektora gazowego Bernau- 
-Szczecin, terminala LNG w Świnoujściu 
oraz monitorowanie procesu eksploracji 
gazu łupkowego; 

• rozpoznawanie zagrożeń funkcjono-
wania rynku energii. Aktywność Agencji 
w tym zakresie koncentrowała się na mo-
nitorowaniu działań koncernów energe-
tycznych na terytorium RP, w tym zwłasz-
cza realizowanych przez nie inwestycji 
mających na celu rozbudowę mocy wy-
twórczych energii elektrycznej. Działania 
te mają szczególne znaczenie w związ-
ku z koniecznością zapewnienia ciągłości 
dostaw energii elektrycznej po planowa-
nym wyłączeniu  przestarzałych bloków 
energetycznych;

• rozpoznawanie ewentualnych niepra-
widłowości związanych z rynkiem od-
nawialnych źródeł energii oraz wpływu 
wdrożenia zaostrzonej polityki klimatycz-
no-energetycznej na polski sektor energe-
tyczny. W tym kontekście działania ABW 
obejmowały monitorowanie m.in. procesu 
legislacyjnego dotyczącego ustawy o od-
nawialnych źródłach energii (OZE), prze-
biegu procesów budowy instalacji OZE, 
w tym zwłaszcza farm wiatrowych pod 
kątem ewentualnych zachowań korup-

cyjnych osób odpowiedzialnych za po-
dejmowanie decyzji administracyjnych, 
możliwości wyłudzania przez inwestorów 
środków finansowych z funduszy unij-
nych oraz polskich programów przezna-
czonych na rozwój tej branży;

• identyfikowanie i rozpoznawanie po-
tencjalnych nieprawidłowości zwią-
zanych z procesami inwestycyjny-
mi KGHM Polska Miedź SA zarówno 
w kraju, jak i zagranicą. Aktywność Agen-
cji w tym obszarze obejmowała monito-
rowanie postępów prac w strategicznym 
projekcie tego podmiotu tj. kopalnia Sier-
ra Gorda w Chile oraz funkcjonowania 
podmiotu zależnego KGHM International;

• monitorowanie sytuacji polskiej bran-
ży węglowej. Działalność ABW obejmo-
wała m.in. analizę  funkcjonowania pol-
skiego sektora węglowego w kontekście 
importu do naszego kraju tańszego wę-
gla z zagranicy oraz spadającego zapo-
trzebowania na węgiel w krajach UE wy-
nikającego z realizacji pakietu klimatycz-
no-energetycznego, wpływających na ob-
niżenie rentowności polskich spółek.

Przestępstwa podatkowe i pranie pieniędzy

Od kilku lat ABW obserwuje powtarzające 
się mechanizmy mające wpływ na zaniżanie 
zobowiązań podatkowych w podatkach po-
średnich: przestęp-
stwa karuzelowe, 
wystawianie „pu-
stych” faktur zwięk-
szających naliczo-
ny VAT, usuwanie 
towaru spod dozo-
ru celnego, zaniża-
nie wartości celnej. 
Charakterystyczny-
mi działaniami dla 
stosowanych w tym 
zakresie mechani-
zmów były m.in.: 
wykorzystanie „zni-
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kającego podatnika”, fałszowanie dokumen-
tacji celnej i skarbowej, niezgodne ze stanem 
faktycznym wpisy w podatkowo-celnych sys-
temach informatycznych, nadużycia w funk-
cjonowaniu systemu Tax Free.

Zaobserwowaliśmy również, że wprowa-
dzone w 2013 r. rozwiązania prawne, mające 
ograniczyć możliwość nadużyć w zakresie po-
datku od towarów i usług (m.in. odwrócony VAT  
w obrocie stalą i innymi metalami), doprowa-
dziły do zmniejszenia liczby oszustw w bran-
ży stalowej. Przyniosły jednak również efekt 
w postaci zmiany asortymentu wyrobów bę-
dących przedmiotem oszustw podatkowych, 
przy zachowaniu tych samych mechanizmów.

W 2014 r. do wiodących rodzajów towarów 
lub usług będących przedmiotem oszustw po-
datkowych zaliczyć można głównie: obrót pa-
liwami, stalą i metalami kolorowymi, tekstylia-
mi, elektroniką, wyrobami tytoniowymi, arty-
kułami budowlanymi, granulatami złota, sre-
bra, platyny oraz świadczenie fikcyjnych usług 
(np. budowlanych, komputerowych, transpor-
towych).

Przykłady prowadzonych spraw
ABW zgromadziła informacje dotyczące ob-

rotu karuzelowego i wyłudzania podatku VAT. 
Istotną rolę w rozpoznawanym procederze od-
grywały m.in. duże firmy, legalnie działające 
na krajowym rynku obrotu elektroniką użytko-

wą oraz sprzętem 
k o m p u t e r o w y m .  
W celu legalizowa-
nia obrotu na tere-
nie RP stworzono 
sieć spółek „bufo-
rów” oraz „słupów”. 
Towar przechodzą-
cy przez polskie 
podmioty trafiał do 
określonych spół-
ek zagranicznych, 
skąd poprzez inne 
kraje UE wracał na 
teren RP. Zgroma-

dzone informacje stanowiły podstawę wsz-
częcia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową  
w Olsztynie. Straty Skarbu Państwa z tytu-
łu nienależnego zwrotu podatku VAT wyniosły  
co najmniej 70 mln zł.

Rozpoznaliśmy działalność zorganizowa-
nej grupy przestępczej, której członkowie m.in.: 
poświadczali nieprawdę w dokumentacji, wyłu-
dzali podatek VAT znacznej wartości przy trans-
akcjach krajowych oraz przy dostawie i kup-
nie towarów w handlu wewnątrzunijnym z wy-
korzystaniem podmiotów z Polski, Wielkiej Bry-
tanii, Czech, Słowacji i Niemiec. Straty Skar-
bu Państwa wyniosły co najmniej 46,5 mln zł. 
W sprawie prowadzone jest śledztwo pod nad-
zorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. 
Zarzutami objęto 11 osób, w tym jedną podej-
rzewaną o kierowniczą rolę w grupie i zorgani-
zowanie całego procederu. Dokonano również 
zabezpieczeń majątkowych na kwotę 11 mln zł. 

Prowadzilismy również działania w związ-
ku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 
prania pieniędzy pochodzących z przestępstw 
skarbowych, zaniżania rzeczywistych rozmia-
rów prowadzonej działalności, celem uniknię-
cia zapłaty należnego podatku VAT od transak-
cji wewnątrzwspólnotowych obywatela RP pro-
wadzącego działalność gospodarczą. Kwota 
wypranych pieniędzy może sięgać ok. 17 mln. 
euro, a kwota uszczupleń Skarbu Państwa 
z tytułu nieuiszczonych należności publiczno-
prawnych – ok. 6 mln. zł.  Zrealizowane przez 
ABW czynności umożliwiły dotychczas zatrzy-
manie 6 osób podejrzanych o pranie pienię-
dzy pochodzących z przestępstw skarbowych, 
wynikających z pozaprawnego handlu i obro-
tu elektroniką, w szczególności telefonami ko-
mórkowymi.

Zwalczanie przestępczości azjatyckiej

Działania w tym obszarze prowadzono 
zgodnie z Porozumieniem o współdziałaniu 
w zakresie zwalczania przestępczości zorgani-
zowanej z obszaru relacji handlowych i finan-
sowych między RP a krajami azjatyckimi za-
wartym w lutym 2014 r. pomiędzy Generalnym 
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Inspektorem Kontroli Skarbowej, Generalnym 
Inspektorem Informacji Finansowej, Szefem 
Służby Celnej i Szefem ABW oraz Komendan-
tem Głównym Straży Granicznej i Komendan-
tem Głównym Policji. Na poziomie lokalnym 
prowadzą je grupy wykonawcze, w skład któ-
rych wchodzą przedstawiciele służb. Do zadań 
grup należy sprawdzenie legalności działań 
gospodarczych realizowanych przez osoby po-
chodzenia azjatyckiego w Polsce. Identyfikują 
one zagrożenia, wymieniają się informacjami 
oraz ustalają parametry kontrolne. Prowadzo-
ne są m.in.: kontrole skarbowe, sprawdzenia 
prawidłowości ewidencji sprzedaży, sprawdze-
nia dotyczące deklarowanych kwot podatku od 
towarów i usług. Ponadto zabezpieczane są 
towary z podrabianymi znakami towarowymi 
oraz bez polskich znaków akcyzy, sprawdza-
na jest legalność pobytu cudzoziemców na te-
renie RP, kontrolowane są uzyskiwane zwroty 
podatku VAT, źródła i wysokości uzyskiwanych 
dochodów. W 2014 r. odbyło się 157 spotkań 
grup wykonawczych na terenie całego kraju.

Przykłady prowadzonych spraw
Prowadzono rozpoznanie międzynarodowej 

grupy przestępczej dokonującej wywozu środ-
ków finansowych nielegalnego pochodzenia  
z Polski m.in. na Litwę lub Łotwę. Środki te wpła-
cane były na rachunki bankowe, a następnie 
transferowane na konta w Chinach i krajach of-
fshore7. Ujawniono także, iż za pośrednictwem 
podmiotów offshore część uzyskanych nielegal-
nie środków finansowych ponownie wprowadza-
na była do polskiego obiegu bankowego i stano-
wiła źródło finansowania zakupów nieruchomo-
ści, praw własności oraz dóbr luksusowych.

Nieprawidłowości związane z zamówieniami 
publicznymi

ABW realizowała zadania w zakresie prze-
ciwdziałania i wykrywania przestępstw związa-
nych z zamówieniami publicznymi.

7 Podmiot, który jest zarejestrowany w „raju podatkowym”, a cen-
trum jego działalności ulokowane jest w innym kraju.

Przykłady prowadzonych spraw 
Funkcjonariusze ABW, wspólnie ze szczeciń-

ską Prokuraturą Okręgową prowadzą śledztwo 
w sprawie założenia na terenie województwa 
zachodniopomorskiego zorganizowanej grupy 
przestępczej, jej funkcjonowania i kierowania 
nią. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw 
związanych z nieprawidłowościami przy dwu-
dziestu przetargach publicznych, organizowa-
nych przez jedną z samorządowych jednostek 
budżetowych  w Szczecinie. Sposób działania 
grupy polegał na tym, że kierownictwo jednost-
ki wraz z innymi osobami podejmowało szereg 
czynności i manipulacji zmierzających do usta-
wienia co najmniej kilkudziesięciu przetargów. 
Pozwalały one na uzyskiwanie zleceń na re-
alizację inwestycji konkretnemu przedsiębiorcy  
z grupy. W ten sposób stworzono swego rodza-
ju „spółdzielnię”, której członkowie dzielili po-
między siebie zlecenia. W zamian kierownictwo 
samorządowej jednostki budżetowej prawdopo-
dobnie przyjmowało łapówki lub wystawiało po-
dzlecenia podmiotom pełniącym rolę „słupów”, 
które należały do osób powiązanych z przed-
siębiorcami. W związku z tym funkcjonariusze 
ABW zatrzymali 10 osób, w tym przedstawicie-
li kierownictwa jednostki oraz lokalnych przed-
siębiorców. Zostały im przedstawione zarzuty  
udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 
utrudniania przetargów, a także przekroczenia 
uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych 
oraz przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej. 
Łączna wartość zamówień w omawianych prze-
targach publicznych wyniosła około 55 mln zł. 
Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.

W 2014 r. ABW kontynuowała czynności 
związane z weryfikacją informacji dot. niepra-
widłowości w przetargu na dostawy podkładów 
kolejowych wartych ponad 120 mln zł. W ra-
mach działań operacyjnych zgromadzono wie-
dzę i zebrano dowody, co stanowiło podsta-
wę wszczęcia przez Prokuraturę Apelacyjną  
w Warszawie śledztwa w przedmiotowej spra-
wie. Ustalono, iż producenci i dystrybutorzy pod-
kładów kolejowych przystępujący do publiczne-
go przetargu nieograniczonego mieli się poro-
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zumieć w sprawie wysokości ofert, aby wygrała  
z góry ustalona firma. Polegało to na elimino-
waniu konkurencji oraz jednoczesnym podwyż-
szaniu cen oferowanych produktów, co stano-
wiło szkodę dla Skarbu Państwa. ABW zatrzy-
mała w tej sprawie 9 osób.

Osłona antykorupcyjna 
ABW kontynuowa-

ła działania w ramach 
osłony antykorupcyj-
nej obejmującej m.in. 
sektor finansowy, 
energetyczny, paliwo-

wy oraz infrastrukturę drogową, kolejową i lotni-
czą. W ubiegłym roku liczba przedsięwzięć osła-
nianych przez ABW (prywatyzacje podmiotów 
oraz realizacje projektów w oparciu o środki pu-
bliczne) wyniosła 36. 

Agencja koncentrowała się na rozpozna-
waniu negatywnych zjawisk i nieprawidło-
wości w toku prowadzonych procesów pry-
watyzacyjnych oraz zamówień publicznych,  
a także bieżącym informowaniu właściwych or-
ganów państwa o zaobserwowanych zagroże-
niach i nieprawidłowościach. Ponadto, wzorem 
lat ubiegłych, ABW realizowała działania polega-
jące na:

• sprawdzaniu wiarygodności osób i podmio-
tów zaangażowanych w procesy prywaty-
zacyjne i zamówienia publiczne oraz kandy-
datów na wysokie stanowiska w administra-
cji państwowej i spółkach Skarbu Państwa,

• prowadzeniu postępowań sprawdza-
jących przed wydaniem poświadczeń 
bezpieczeństwa oraz specjalistycznych 

szkoleń dla urzędników,
• prowadzeniu postępowań karnych w sytu-

acjach, gdy stwierdzono naruszenie prawa.

W związku z funkcjonowaniem osłony an-
tykorupcyjnej w 2014 r. ABW prowadziła  
14 postępowań, z czego jedno dotyczyło 
sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeń-
stwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej  
w mieniu, osiem ─ przyjmowania korzyści 
majątkowych, trzy ─ podejmowania działań 
na szkodę spółki, dwa ─ zmowy przetargowej. 
W prowadzonych postępowaniach dotychczas 
zarzuty przedstawiono 45 podejrzanym.

Sprawdzenia kandydatów na ważne stanowi-
ska państwowe lub do władz spółek Skarbu 
Państwa

W minionym roku ABW dokonała sprawdzeń  
111 osób – kandydatów na ważne stanowi-
ska państwowe lub do władz spółek Skar-
bu Państwa. Z wnioskami o sprawdzenia 
zwracały się: Kancelaria Prezesa Rady Mi-
nistrów, Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Mini-
sterstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska oraz 
Ministerstwo Zdrowia.

Postępowania sprawdzające przed  
wydaniem poświadczeń bezpieczeństwa

Obowiązek prowadzenia przez ABW postę-
powań sprawdzających wynika z przepisów  
o ochronie informacji niejawnych. Postępowa-
nia takie obejmują wnikliwe i wieloaspektowe 
sprawdzenie osoby i członków jej rodziny, do-
chodów i stanu majątkowego. Z tego względu 
stanowią one istotny element profilaktyki an-
tykorupcyjnej. ABW wydała łącznie 1 477 po-
świadczeń bezpieczeństwa urzędnikom mini-
sterstw oraz 376 poświadczeń bezpieczeń-
stwa osobom zatrudnionym w Kancelariach: 
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Sej-
mu i Senatu.
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Szkolenia dla urzędników i osób publicznych
Profilaktyka kontrwywiadowcza

W 2014 r. ABW kontynuowała trzystopnio-
wy program szkoleń, w ramach Programu Pro-
filaktyki Kontrwywiadowczej, zawierający ele-
menty z zakresu zapobiegania terroryzmowi 
oraz ochrony, w tym antykorupcyjnej, ekono-
micznych interesów państwa. Program skiero-
wany był do urzędników administracji państwo-
wej centralnej i samorządowej, a także pra-
cowników spółek Skarbu Państwa, ośrodków 
naukowo-badawczych oraz instytucji i podmio-
tów gospodarczych, istotnych z punktu widze-
nia zabezpieczenia podstawowych interesów 
RP. Stopniowo realizowane były również szko-
lenia dla podmiotów prywatnych, realizujących 
zadania mające istotne znaczenie dla bezpie-
czeństwa narodowego, m.in. na rzecz wojska. 
Łącznie przeprowadzono 519 spotkań, w któ-
rych uczestniczyło około 10 500 osób. 

Program Profilaktyki Kontrwywiadowczej 
obejmował również szkolenia indywidualne,  
w formie bezpośrednich konsultacji, skierowa-
ne do osób piastujących najważniejsze funk-
cje w państwie oraz polskich dyplomatów. 
W ramach profilaktyki kontrwywiadowczej, 
na podstawie wniosków skierowanych przez  
podmioty państwowe i samorządowe, przepro-
wadzono 137 badań antypodsłuchowych, 

Szkolenia z ochrony bezpieczeństwa 
teleinformatycznego

Agencja organizuje szkolenia dla inspekto-
rów bezpieczeństwa teleinformatycznego i ad-

ministratorów sieci, w których przetwarzane są 
informacje niejawne. Szkolenia te są skierowa-
ne do instytucji państwowych oraz prywatnych 
podmiotów gospodarczych. Mają na celu za-
pewnienie poprawności i ciągłości funkcjono-
wania systemów oraz sieci teleinformatycz-
nych wchodzących w skład krytycznej infra-
struktury teleinformatycznej kraju oraz bezpie-
czeństwa przetwarzanych w nich informacji.

W 2014 r. przeszkolono 1 241 osób 

Szkolenia z ochrony informacji niejawnych

ABW prowadzi szkolenia z ochrony infor-
macji niejawnych, w tym dla pełnomocników 
ochrony oraz osób ubiegających się o funkcję 
pełnomocnika ochrony.

Obejmują one zagadnienia związane z:
• przepisami i zasadami ochrony informa-

cji niejawnych,

• trybem postępowania w sytuacjach za-
grożenia informacji niejawnych,

• odpowiedzialnością karną za nieupraw-
nione ujawnienie informacji klasyfiko-
wanych,

• zagrożeniami ze strony obcych służb 
specjalnych,

• prawidłowością postępowań sprawdza-
jących    prowadzonych przez    pełno-
mocników ochrony.

W 2014 r. w szkoleniach z z ochrony infor-
macji niejawnych uczestniczyły 1 242 osoby.

2014

2013

2012

2011

1 242

2010

1 511

2 111

1 975

1 510

Liczba przeprowadzonych szkoleń  
w latach 2010 - 2014.
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Współpraca z uczelniami wyższymi

W 2014 r. zostało podpisane porozumienie 
pomiędzy Szefem ABW a Rektorem Wojsko-
wej Akademii Technicznej w sprawie współ-
pracy naukowo-dydaktycznej. Przewiduje 
ono m.in.: organizację wykładów, konferencji, 
udział we wspólnych projektach naukowych  
i badawczych, uruchamianie praktyk zawodo-
wych lub studenckich oraz studiów podyplo-
mowych, a także opracowywanie wydawnictw 
naukowych.

W ubiegłym roku kontynuowano również 
współpracę o charakterze naukowo-dydak-
tycznym z innymi uczelniami wyższymi, w tym 
z: Politechniką Warszawską, Uniwersytetem 
Warszawskim, Uniwersytetem Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, Wyższą Szkołą Informa-
tyki Stosowanej i Zarządzania przy Polskiej 
Akademii Nauk, Szkołą Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego, Szkołą Główną Handlową, Akade-
mią Obrony Narodowej.

Konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę licen-
cjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeń-
stwa wewnętrznego państwa

W 2014 r. odbyła się IV edycja ogólnopol-IV edycja ogólnopol-edycja ogólnopol-
skiego konkursu na najlepszą pracę licen-
cjacką/magisterską z dziedziny bezpieczeń-
stwa wewnętrznego. Jego celem jest promocja  
i upowszechnianie problematyki bezpieczeń-
stwa wewnętrznego państwa wśród młodzie-
ży i kadry akademickiej, zwiększenie świado-
mości społecznej w tym zakresie oraz profilak-
tyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa we-
wnętrznego państwa i jego porządku konsty-
tucyjnego.

Do konkursu zgłoszono 17 prac obronio-
nych w roku akademickim 2013/2014. Komi-
tet Konkursowy podjął decyzję o przyznaniu 
trzech nagród za prace magisterskie i wyróż-
nieniu jednej rozprawy licencjackiej. Najwięk-
sze uznanie zdobyła praca pt. Wykorzystanie 
otwartych źródeł informacji w działalności wy-
wiadowczej. Wzorem poprzednich edycji, frag-

menty zwycięskich prac zostaną opublikowa-
ne w „Przeglądzie Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego”.

Dokumentacja dorobku polskich służb  
specjalnych

W 2014 r. kontynuowano projekty Ludzie 
służb II RP oraz Historia mówiona służb po 
1990 roku. Ten ostatni rozpoczęto w 2013 r. 
W jego ramach prowadzane są wywiady z oso-
bami, które brały bezpośredni udział w two-
rzeniu lub odegrały znaczącą rolę w cywil-
nych służbach specjalnych wolnej Polski. Do 
tej pory skompletowano ponad 170 godzin na-
grań z 28 rozmówcami. 

W listopadzie 2014 r. w Centralnym Ośrod-
ku Szkolenia ABW została zorganizowana 
III edycja konferencji poświęconej polskiemu 
kontrwywiadowi w latach 1918-1945, która ─ 
podobnie jak wcześniejsze ─ spotkała się z du-
żym zainteresowaniem. Poszczególne prelek-
cje podejmowały zagadnienia związane z hi-
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storycznymi aspektami funkcjonowania struk-
tur kontrwywiadowczych w latach 1918-1945. 
Odbył się również osobny panel poświęcony 
organizacji i początkom funkcjonowania Urzę-
du Ochrony Państwa.

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”

Naukowe wydawnictwo ABW zawiera sze-
roki wybór tekstów poświęconych problematy-
ce bezpieczeństwa państwa. Tematy porusza-
ne na łamach „Przeglądu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego” odpowiadają ustawowym zada-
niom Agencji.

W czasopiśmie publikowane są artyku-
ły napisane na podstawie materiałów jawnych.  
Ich autorami są funkcjonariusze ABW i innych 
służb mundurowych oraz pracownicy nauko-
wi wyższych uczelni i specjaliści w dziedzinach 
związanych z ochroną bezpieczeństwa pań-
stwa.

Periodyk znajduje się w wykazie Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest również 
wymieniany w bazach Index Copernicus Jour-
nal Master List oraz w Central European for-
nal for Social Science and Humanities (CEJSH) 
prowadzonej przez Polską Akademię Nauk.

„Przegląd” jest nieodpłatnie rozsyłany do bli-
sko 150 podmiotów. Otrzymują go przedstawi-
ciele organów administracji państwowej i par-
lamentu, ośrodki szkolenia instytucji państwo-
wych oraz biblioteki ujęte w rozdzielniku ISSN  
i wybrane uczelnie wyższe, które oferują studia 
z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

W 2014 r. zosta-
ły wydane dwa kolej-
ne numery „Przegląd 
Bezpieczeństwa We-
wnętrznego”. Ukazało 
się również wydanie 
specjalne dedykowa-
ne pamięci płk. Kon-
stantego Miodowicza. 
Ponadto, w ramach 
„Biblioteki Przeglądu 
Bezpieczeństwa We-

wnętrznego”, pojawiły się kolejne publikacje 
dotyczące m.in. analiz informacji, kontrwywia-
du II RP oraz organizacji i ruchów islamistycz-II RP oraz organizacji i ruchów islamistycz-RP oraz organizacji i ruchów islamistycz-
nych. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
zwłaszcza Leksykon organizacji i ruchów isla-
mistycznych.

Witryny internetowe ABW

Wszelkie dostęp-
ne informacje doty-
czące Agencji Bez-
pieczeństwa We-
wnętrznego znajdu-
ją się na stronach: 

www.abw.gov.pl. i www.bip.abw.gov.pl.

Specjalistyczne informacje z zakresu cy-
berbezpieczeństwa znajdują się na stronie: 
www.cert.gov.pl.

Informacje przeznaczone dla początkują-
cych użytkowników sieci internet - m.in. filmy  
o zagrożeniach, na jakie jest narażony użytkow-
nik korzystający z Internetu oraz zestaw porad, 
jak chronić komputer przed zagrożeniami z sieci 
─ prezentuje witryna: www.surfujbezpiecznie.pl.

Rzecznik Prasowy
Osoba odpo-

wiedzialną za kon-
takty ABW z me-
diami jest rzecz-
nik prasowy ppłk 
Maciej Karczyński.  
W ubiegłym roku 
do Zespołu Praso-
wego ABW wpły-
nęło blisko 580 za-
pytań od dzienni-
karzy. Opublikowa-
no 29 komunika-

tów. Rzecznik wystąpił w 127 nagraniach 
dla mediów.

 rzecznik@abw.gov.pl



CENTRALA  ABW  W  WARSZAWIE

ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa

e-mail: poczta@abw.gov.pl

Oficer dyżurny ABW: 
tel. (22) 585-79-10, 565-91-10

Centrum Antyterrorystyczne ABW: 996

Skargi i wnioski: 
tel. (22) 585-91-92 (w godz. 8:15 – 16:00)

DELEGATURA STOŁECZNA ABW

ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa

e-mail: poczta@abw.gov.pl

Oficer dyżurny ABW: 
tel. (22) 585-79-10, 565-91-10

DELEGATURA ABW W BIAŁYMSTOKU

ul. Żurawia 69, 15-535 Białystok

Oficer dyżurny:
tel. (85) 654-92-10

DELEGATURA ABW W BYDGOSZCZY

uul. Ogińskiego 28, 85-092 Bydgoszcz

Oficer dyżurny: 
tel. (52) 375-61-09

DELEGATURA ABW W GDAŃSKU 

ul. Okopowa 9, 80-819 Gdańsk

Oficer dyżurny: 
tel. (58) 743-45-83

DELEGATURA ABW W KATOWICACH

ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Oficer dyżurny:
tel. (32) 200-51-21

DELEGATURA ABW W KRAKOWIE

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków

Oficer dyżurny: 
tel. (12) 254-31-11

DELEGATURA ABW W ŁODZI

ul. Północna 38/40, 91-425 Łódź

Oficer dyżurny: 
tel. (42) 635-05-50

DELEGATURA ABW W LUBLINIE

ul. Narutowicza 73, 20-019 Lublin

Oficer dyżurny: 
tel. (81) 521-34-99

DELEGATURA ABW W OPOLU

ul. Nysy Łużyckiej 23, 45-034 Opole

Oficer dyżurny: 
tel. (77) 961-52-65

DELEGATURA ABW W POZNANIU

ul. Rolna 53, 61-487 Poznań

Oficer dyżurny:
tel. (61) 972-10-55

DELEGATURA ABW W RADOMIU

ul. 11 Listopada 43, 26-600 Radom

Oficer dyżurny: 
tel. (48) 985-61-39

DELEGATURA ABW W RZESZOWIE

ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów

Oficer dyżurny:
tel. (17) 861-52-44

DELEGATURA ABW W SZCZECINIE

ul. Małopolska 15, 70-515 Szczecin

 Oficer dyżurny:
tel. (91) 431-00-82

DELEGATURA ABW WE WROCŁAWIU

ul. Druckiego-Lubeckiego 2, 50-036 Wrocław

Oficer dyżurny:
tel. (71) 340-53-15

DELEGATURA ABW W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Fryderyka Chopina 16, 65-031 Zielona Góra

Oficer dyżurny:
tel. (68) 353-65-82

DELEGATURA ABW W OLSZTYNIE

ul. Partyzantów 17, 10-524 Olsztyn

Oficer dyżurny:
tel. (89) 539 -61-41


